
 

REFERAT FRA TELEFONSTYREMØTE 

 

26.06.2007 

 

Til stede:  

Per O. Bergan, Roy Robertsen,  Kåre Norum, Metter Marie Waaler, Marte Ottesen,  Kjell 

Duedahl, Tor Einar Jørgensen og Ellen B. Dobloug. 
(Da det ikke var tilstrekkelig med linjer – så kom ikke Kåre Norum inn på telefonmøtet før på slutten – dette må 

bedres til neste gang – alternativt – skifte leverandør av tjenesten). 

 

 

Sak 33/07: Godkjenning av referat fra styremøte 15.05.07 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 34/07 Oppfølging saker fra styremøte 15.05.07 

 Brev Mattilsynet: Ellen følger opp. 

 Resultat lukket prøve NESK:  

NKK’s HS har behandlet saken i sitt møte 14.06. Vi har fått muntlig 

beskjed om at det er i orden med tildeling av CACIT. 

 Praktiseringsavtalen: Frister, se også styrereferat 11.04., sak 23/07: 

Fristen for innspill fra medlemsklubbene er 1. juli.  Vi har pr. 26.06. 

ikke fått noen kommentarer. 

 Disiplinærutvalget:  

Orientering v/Marte og Kjell: NKK’s HS har hatt styremøte 14.06. 

NKK vil nedsette en hurtigarbeidende komite for å vurdere strukturen 

og sammensetningen i de forskjellige komiteer. Alle komiteer går ut 1. 

juli. GK for høyfjell og lavland må anmodes om å fungere et ½ år til. 

Kjell refererte utarbeidet forslag til mandat for disiplinærkomiteen. En 

foreløpig komite kan velges til å ivareta disiplinærsaker frem til FKF’s 

RS i 2008 hvor de ønskede representanter i disiplinærkomiteen velges. 

Marthe tar kontakt med Espen Engh i NKK.  

 Dressur/treningsområde, status: Mette. 

Mette hadde utarbeidet et oversiktlig orientering om dressur- og 

treningsområder, - hvordan gå frem ved henvendelser til kommuner og 

grunneiere – som var oversendt styret før møtet.  Roy legger ut en link 

til NJFF og direkte til oversikter over dressurområdene.  Mettes 

orientering legges også ut på FKF’s webside. 

 Frister innsending saker til NKK, oppfølging: Marthe/Kåre: 

Årshjul bør snarest utarbeides, da det begynner å komme inn spørsmål 

fra FKF’s medlemsklubber vedr. tidspunktet for FKF’s RS 2008.  

NKK’s RS er blitt antydet i siste halvdel av juni 2008.  Marthe sjekker 

eksakt dato.  FKF avventer med å fastsette sitt RS til NKK’s RS er 

bekreftet, men ser for seg muligheten av å avholde dette 07.05.08 på 

Gradermoen, i tråd med flere av medlemmenes ønske om en ukedag et 

sentralt sted i Norge. ((I ettertid er det brakt på det rene at NKK’s RS 

avholdes 26.4.08.  Ovennevnte foreslåtte dato for FKF’s RS er derfor 

ikke aktuelt og må justeres). 

 

 



 Brev fra Telemark FK vedr. Unghund Grand Prix v/Kåre: 

Styret har mottatt mail 25.5. fra Kåre om at saken er forelagt DU og 

ingen har noe i mot at klubben får dispensasjon inntil nye regler gjelder, 

d.v.s. for 2007 og 2008. Endelig vedtak vil bli fattet på DU’s møte 

02.06. og Telemark FK vil få beskjed  fra DU om vedtaket.  

 Dommerutvalget, - utskifting pga.tjenestetid? v/Kåre. 

Saken tas opp i neste styremøte. 

 NM L-V-H-S: Tilbakemelding etter høring: 

Det er kommet tilbakemeldinger fra Norsk Bretonklubb og Norsk 

Münsterländerklubb samt Norsk Engelsksetterklubb. 

FKF’s styre oversender komiteens innstillinger til utvalget som arbeider 

med revisjon av jaktprøvereglene. 

 

 

Sak 35/07: Post: 

 

 Premieskap til Agder Fuglehundklubb: Status v/Per (forsikring?) Kopi 

styret 21.5.:  

Vedtak: Skapet er tomt og ingen forsikring er nødvendig. NESK 

drifter/administerer bruken av skapet som blir stående på Hjerkinn. 

 Møte m/Statskog på Dombås 22.5.: Referat.  Kopi styret 23.05. Ellen 

har sendt kopi av forrige søknad til Kjell 23.05.  

Vedtak: Saken følges opp videre av Kongsvold/Hjerkinnkomiteen, og 

beslutninger vedr. jaktprøvene på Hjerkinn meddeles de ansvarlige 

arrangørklubber. 

 Rapport fra FKF’s utstillingsutvalg v/Tove Naper vedr. NKK’s 

fremtidige komitestruktur. Kopi sendt styret 29.05. 

Vedtak: Rapporten tas til orientering. 

 Oversendelse oppsummering raseklubbenes forhold i Oslo/Akershus fra 

JD’s AU 31.05. med anmodning om videresendelse til rase- og DU-

utvalgene samt styret i FKF. Videresendt 31.05. til de berørte. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 Brev av 11. juni fra IFHK v/Nils B. Skaar, - kopi sendt styret 11.06. 

Vedtak: Sekretæren besvarer brevet fra IFHK v/Nils B. Skaar. 

 Mail 22.6. fra NKK v/Eva Pedersen: Utsettelse ny FCI-representant. 

Kopi sendt styret 23.06. 

Vedtak:  Saken tas til etterretning. 

 Referat konferanse Gardermoen 22.05. sendt FKF’s medlemmer samt 

styret 20.06.  Publiseres i FH og FKF’s web? 

Vedtak: Oversendes red. i FH for publisering i FH nr. 5/07. Ansvar: 

Mette. 

 Referat fra dommerkonferanse kombinert Malungen 3.6.07. Ref. sendt 

styret 21.06. Referatet er lagt ut på FKF’s webside samt sendt redaktør 

av ”Fuglehunden” for publisering i FH nr. 5/07. Ansvar: Ellen. 

 

 

  

Sak 36/07 Jakthunddivisjonen: Situasjonsrapport/Saker til behandling. 
 Per Bergan har kontaktet Gunnar Handberg i JD og Fredrik Aalerud i NESK og 

anmodet de om å ta et møte for å avklare eventuelle uoverensstemmelser slik at 

man kan fortsette det positive samarbeidet. 

 

 



Sak 37/07 Kongsvold/Hjerkinn-komiteen 

 Det skal reforhandles ny avtale da den eksisterende gjelder kun ut sesongen 

2007. Det ble for vinteren 2007 – etter Statskogs anmodning – gjort en 

prøveordning med vinterprøve i området.  Denne skal også evalueres før 

eventuell videreføring. Komiteen har i praksis bestått av to personer, Gunnar 

Handberg og Arne Hovde. Etter at Gunnar Handberg gikk ut av FKF’s styre 

ble Kjell Duedahl valgt som FKF’s representant.  FKF’s styre diskuterte 

sammensetningen av komiteen, og fattet følgende vedtak: 

 Vedtak: 

 Det må påregnes viktig kontakt og møter med forvalterne i området, og det er 

derfor viktig at komiteen har kontinuitet.  FKF vil derfor anmode Gunnar 

Handberg til å fortsette i komiteen.   

 

Sak 38/07 Representasjon jubileer. 

Vedtak: 

Norsk Bretonklubb 50 år: Mette møter.   

 Norsk Engelsksetterklubb 100 år: Kjell møter. 

Norsk Pointerklubb 100 år: Kåre møter. 

NM Høyfjell: Kåre møter. 

 

Sak 39/07 Tilbud fra NOR Partner vedr. hjemmeside 

 Vedtak: 

 Tilbudet er ikke av interesse for FKF. 

 

Sak 40/07 Eventuelt 

 

 VM: 

 Lagene er tatt ut og informasjon ligger ute på FKF’s webside 

 

 Gratis lokaler til fysiske styremøter: 

 Marthe og Ellen utreder dette videre. 

 

 Vei for saker fra distriktsklubbene? 

 Mette reiste spørsmålet om saker fra distriktsklubbene skal gå til 

Distriktsutvalget eller direkte til FKF? 

 Vedtak: 

 I saker som ligger innenfor arbeidsområdet, slik det er beskrevet i mandat for 

DSOU, og ikke berører andre utvalg, skal distriktsklubbene fremme sine saker 

ved direkte henvendelse til DSOU. Kopi av sakspapirer sendes styret i FKF til 

orientering. 

    

  

 

Neste styremøte: Tirsdag 21. august kl. 19-21 – telefonmøte.  

 

 

 

Ellen B. Dobloug 

Referent 


